
QUÈ ÉS LA GESTALT?

La Teràpia Gestalt és una teràpia humanista. Centrada en el que
a la persona li passa i el que la persona vol.
La Teràpia Gestalt és una teràpia experiencial que treballa amb
el transcórrer de l'experiència, amb el que passa en el moment
present, en l'aquí i ara.
Tot això amb la finalitat que la persona immersa en el procés
terapèutic sigui més conscient d'ella mateixa i que, conseqüent-
ment, assumeixi més responsabilitat sobre les seves actituds
personals i sobre el seu lloc a la vida.

OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ

L'assimilació dels aspectes teòrics i tècnics de la metodologia
Gestalt pel que fa al treball en psicoteràpia.
El coneixement i maneig d'aspectes comuns a altres psicoterà-
pies d'enfocament fenomenològic.
Fer-se més conscient, responsable, congruent i transparent, ja
que el propi terapeuta és la seva principal eina de treball.

A QUI VA DIRIGIT?

Aquesta formació va adreçada a professionals o estudiants que
estiguin exercint la seva tasca en qualsevol àmbit d'ordre assisten-
cial, social, educatiu o comunicacional.
També dirigim la nostra formació a persones que, sense ser pro-
fessionals, estiguin interessades en les relacions humanes i vulguin
aprofundir en el seu propi procés de desenvolupament personal.

ESPECIALMENT ADREÇAT A:

Psicòlegs, psiquiatres, psicoterapeutes, terapeutes, educadors
socials, integradors socials, treballadors socials, mediadors,
metges, personal sociosanitari, mestres, psicopedagogs i tots
els professionals que treballin en el camp de la relació d'ajuda.

CERTIFICACIÓ: 

s’expedirà certificació de les activitats realitzades i diploma acre-
ditatiu del Programa de Formació reconegut per l’AETG
(Asociación Española de Terapia Gestalt) en finalitzar la formació.
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[25] anys D'EXPERIÈNCIA,
QUALITAT I PLURALITAT FORMATIVA

"Quan et poses
en contacte amb
la pròpia vivència, 
descobreixes
que el canvi
es produeix
per si sol,
sense esforç

ni planificació ... "

J.O. Stevens.
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ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓ

CURS D’INICI 1 ANY

Curs de inici: Aquest cicle se centra en el procés d'auto-conei-
xement i autoexploració de l'alumne, tant en els aspectes indi-
viduals com relacionals. És també un contacte amb les altres
persones del grup i amb la manera de fer gestàltica.
La metodologia és purament experiencial, tal com propugna la
Gestalt.
Modalitat: 1 dissabte al mes (8h) i stage d’estiu residencial.

CICLE BÀSIC 1 ANY

El cicle bàsic té un total de 200 hores presencials. aquest cicle
se centra en el procés de prendre contacte amb els principals
aspectes teoricopràctics de l'enfocament gestàltic, adquirir-los
i assimilar-los.
La metodologia és fonamentalment experiencial. també s’em-
fatitza el treball d'evolució personal dels participants en el con-
text del grup i la seva dinàmica.
Modalitat: un cap de setmana al mes, i stage d’estiu residencial.

CICLE SUPERIOR 2 ANYS

El cicle superior té un total de 400 hores, 200h cada curs.
Aquest últim cicle suposa un aprofundiment en la teoria, la
tècnica i les aplicacions de la teràpia Gestalt, així com la
comprensió d’alguns elements comuns presents en tota psi-
coteràpia.

També es duran a terme pràctiques supervisades. Tot això per-
metrà als alumnes posar en pràctica el seu coneixement, per
anar així configurant el seu estil com a terapeutes. La metodo-
logia és didàctica i vivencial.

S'emfatitza el treball terapèutic personal dels alumnes en el
context del grup i la seva dinàmica, com a mètode insubstituï-
ble i privilegiat de potenciar els seus recursos com a terapeu-
tes i ser conscients dels seus punts cecs i aspectes conflictius
que demanen atenció.
Modalitat: un cap de setmana al mes, i stage d’estiu residencial.

ACCÉS A LA FORMACIÓ

La formació consta de tres cursos mes un de preformació i
engloba la base terapèutica del mètode, l'autoconeixement,
l'assimilació de l'actitud gestàltica, així com l'aprenentatge de
tècniques i de l'estil com terapeuta, amb pràctiques supervisa-
des. La formació està organitzada en un curs d’inici preforma-
tiu i dos cicles: Bàsic (1 any) i Superior (2 anys).
Per accedir a la formació és imprescindible realitzar una entre-
vista personal Informativa.

QUADRE DOCENT:

DIRECTORA DE LA FORMACIÓ: MIREIA DARDER. (IG BCN)
Doctora en Psicologia especialista en Psicologia Clínica. Terapeuta
gestàltica. Trainer en PNL. Formada en Psicoteràpia Integrativa en
el programa SAT. Membre fundador de l'Institut Gestalt i didacta i
supervisora de la AETG. Psicoterapeuta reconeguda per la FEAP.
Professora de la Universitat Ramon Llull (1997-2003). formació en
Riu Obert, Centres d'Energia i 5 Ritmes i Coach ontològica.

DIRECTORA I TUTORA DE LA FORMACIÓ A FIGUERES: 
JUDITH ROIG GÓMEZ. (Espai Obert Empordà. Figueres)
Psicòloga. Terapeuta gestàltica, Formadora, Membre Titular de
l'AETG, Màster en Teràpia Breu Estratègica. Especialista en tras-
torns de l'ansietat. Formada en Constel·lacions Familiars. Master
en Pedagogia Sistémica. Codirectora de ISAS (Intervenció
Sistèmica en l'àmbit de l'ajuda i l'acompanyament). Instructora de
Mindfulness. Fundadora de l'Espai Obert Empordà i de l'Espai La Pau. 

DIRECTOR I TUTOR CICLE INICI FIGUERES:
QUIM RIBOT FERRERFÀBREGA. Educador social. Terapeuta
gestàltic i membre adherent de l’AETG. Consultor Transpersonal.
Especialista en la prevenció i el tractament de les adiccions.
Màster en Teràpia Breu Estratègica. Format en Coaching
Transformacional i Constel·lacions familiars. Fundador de l’Espai
Obert Empordà i de l’Espai La Pau a Figueres (Girona).

EQUIP DOCENT: Equip Institut Gestalt BCN, amb més de 20 forma-
dors especialitzats. Adscrits a la AETG. Marcelo Antoni - Joan
Garriga - Paco Sánchez - Quim Maluquer -  Àgata Asensi-
Ramón Bach - Lluis Camino - Ana Bernáldez - Mercedes
Bolivar - Rosa Creixell - Rosalia Moragas - Maria Laura
Fernández - Sergi Forgas - Miriam Quintilla - Esperanza
Martin - Lourdes Mateu - Isabel Montero - Raúl Yuste.
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